
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA

SPECJALISTYCZNEGO WE WROCŁAWIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

1.2.) Oddział zamawiającego: Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000977893

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: H. Kamieńskiego 73a

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 51-124

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@wssk.wroc.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-
publiczne

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00051964/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-09 13:47

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00032387/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2)

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
gwarantowana stawka w (%) odpisu płatności na PFRON w okresie obowiązywania umowy

Po zmianie: 
Gwarantowana stawka % obniżenia wpłaty Zamawiającego na PFRON w okresie
obowiązywania umowy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów tzn.:
1) Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez danego Wykonawcę
koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.
1) Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez danego Wykonawcę
dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest UBEZPIECZONY OD
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie
mniejsza niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych)

4) zdolności technicznej lub zawodowej tzn.:
4.1) Zdolność techniczna: 
1) dysponuje 8 osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym odpowiedzialnymi za
świadczenie usługi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe – kwalifikowany pracownik ochrony
fizycznej.
4.2) Zdolność zawodowa: 
1) wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi bezpośredniej
ochrony osób i mienia o wartości min. 2 000 000,00 zł netto każda; w tym min. jedna
wykonywana na rzecz jednostek ochrony zdrowia,

Po zmianie: 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów tzn.:
1) Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez danego Wykonawcę
koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.
1) Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez danego Wykonawcę
dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest UBEZPIECZONY OD
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie
mniejsza niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 złotych)

4) zdolności technicznej lub zawodowej tzn.:
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4.1) Zdolność techniczna: 
1) dysponuje 8 osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w tym odpowiedzialnymi za
świadczenie usługi, posiadającymi kwalifikacje zawodowe – kwalifikowany pracownik ochrony
fizycznej.

2) dysponuje własnym Centrum Dowodzenia i Stacją Monitorowania Alarmów.
3) dysponuje własną grupą interwencyjną

4.2) Zdolność zawodowa: 
1) wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi bezpośredniej
ochrony osób i mienia o wartości min. 2 000 000,00 zł netto każda; w tym min. jedna
wykonywana na rzecz jednostek ochrony zdrowia,

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
nw. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów:

2) wykazu co najmniej dwóch usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy, zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ,
spełniających wymagania określone w SWZ Rozdział XVI WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku
nr 4, spełniających wymagania określone w SWZ Rozdział XVI WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.

Po zmianie: 
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
nw. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów:

2) wykazu co najmniej dwóch usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy, zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ,
spełniających wymagania określone w SWZ Rozdział XVI WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnego ze wzorem zamieszczonym w załączniku
nr 4, spełniających wymagania określone w SWZ Rozdział XVI WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU.
4) OŚWIADCZENIE o posiadaniu własnego Centrum Dowodzenia i Stacji Monitorowania
Alarmów należy przedstawić w formie oryginału - Załącznik nr 7 do SWZ,
5) OŚWIADCZENIE o posiadaniu własnej grupy interwencyjnej oraz o osobach posiadających
status kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej należy przedstawić w formie oryginału -
Załącznik nr 8 do SWZ,
6) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden
milion 00/100 złotych)

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą: 
4) OŚWIADCZENIE o posiadaniu własnego Centrum Dowodzenia i Stacji Monitorowania
Alarmów należy przedstawić w formie oryginału - Załącznik nr 7 do SWZ
5) OŚWIADCZENIE o upoważnieniu do udzielania ulg we wpłatach do PFRON na podstawie
posiadania statusu Zakładu Pracy Chronionej należy przedstawić w formie oryginału - Załącznik
nr 8 do SWZ
6) OŚWIADCZENIE o posiadaniu własnej grupy interwencyjnej oraz o osobach posiadających
status kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej należy przedstawić w formie oryginału -
Załącznik nr 9 do SWZ
7) OŚWIADCZENIE o posiadaniu statusu Zakładu Pracy Chronionej należy przedstawić w
formie oryginału - Załącznik nr 10 do SWZ
8) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
(OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie mniejsza niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden
milion 00/100 złotych)

Po zmianie: 

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-02-10 09:00

Po zmianie: 
2022-02-18 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-02-10 10:00

Po zmianie: 
2022-02-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-03-11

Po zmianie: 
2022-03-17
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